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ملخـــّص

الــذي  والواقعــي  العــام  املفهــوم  عكــس  عــى 
بقــي صامــًدا لعقــود طويلــة، تشــهد اململكــة العربيــة 
الســعودية مرحلــة مبكــرة مــن التحــّول الدميوغــرايف 
املتّجــه صــوب مجتمــع أكــر ســّناً، وأمامهــا اآلن فرصــة 

ــر. ــذا التّغي ــر له للتحض

إىل  تــؤّدي  التــي  العوامــل  التقريــر  هــذا  ويتنــاول 
وذلــك  الســعودية.  يف  الدميوغــرايف  التغيــر 
يف  الخــراء  أعّدهــا  ثانويــة  أبحــاث  عــى  باالعتــاد 
بيانــات  قواعــد  عــى  بنــاء  جــرز  ســراتيجك  رشكــة 
محليــة ودوليــة باإلضافــة إىل دراســة تجــارب مســتقاة 
ــوع  ــرح موض ــث نط ــن، حي ــدول العرشي ــة ال ــن مجموع م
ونســلّط  الســعودية  يف  الدميوغرافيــة  التغــرات 

الّضــوء عــى مــا يحمــل مثــل هــذا التغيــر مــن آثــار 
طويلــة األمــد عــى البلــدان، كــا نناقــش تداعياتــه 

اململكــة.  يف  املتّبعــة  السياســات  عــى 

ــا للتحــّول الدميوغــرايف  ويتضمــن  التقريــر تحليــًا أوليًّ
ويعــّد مبثابــة نقطــة انطــاق بإتجــاه إجــراء املزيــد مــن 
األبحــاث التــي تســاهم يف اتخــاذ القــرارات املناســبة. 

وتجــدر اإلشــارة إىل أّن مضمــون هــذا التقريــر املتعلـّـق 
باململكــة العربيــة الســعودية متعــّدد األبعــاد مــا 
يطــرح إمكانيــة دراســة كّل منهــا بشــكل أكــر تعمًقــا من 
أجــل اســتخاص املزيــد مــن النتائــج وتقديــم التوصيــات 

العمليــة وطــرح األفــكار بدقــة عاليــة.  
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املقّدمة - فهم التغرّّيات 

الّدميوغرافية يف السعوديّة

ملحة عن التوّجهات

ال مفــّر مــن أّن تقــّدم ســّكان العــامل يف الســّن هــو أمــر 
قائــم. فغالبيــة الــّدول يف مختلــف أرجاء العامل تشــهد 
تزايــًدا يف عــدد الســكان ونســبة املســّنني؛ ويختلــف 
هــذا التزايــد بــني دولــة وأخــرى. وبالنســبة للســعودية، 
مل يصــل هــذا التزايــد قــط إىل مــا وصــل إليــه يف دول 
ــل  ــن أج ــة م ــارة تحذيريّ ــكل إش ــه يش ــرى لكّن ــة أخ عاملي
اتّخــاذ التدابــر الازمــة لتلبيــة احتياجــات املجتمــع األكــر 
ســّناً وتخفيــف مــا ميكــن أن يحملــه مــن آثــار إقتصاديــة 

واجتاعيــة إضافــة إىل آثــار جانبيــة أخــرى. 

ــكانية  ــة الس ــعودية بالبني ــم الس ــتينات، تنع ــذ الس ومن
ــع  ــامل الوض ــّر مع ــأنه أن يغ ــن ش ــر م ــو أم ــابة، وه الش
الراهــن يف البــاد. وتُعــرّف األمــم املتّحــدة وغالبيــة 
ــابة  ــكانية الش ــة الس ــرى البني ــة األخ ــات الدولي املنظّ
ــني 15 و24  ــا ب ــم م ــراوح أعاره ــن ت ــة الســكان الذي بفئ
ســنة. حيــث شــّكلت هــذه الفئــة العمريــة مــا يقــارب 
%20 مــن إجــايل عــدد الســكان يف الســعودية مــا 

مــرات  	 )عــدد  الخصوبــة  معــّدالت  انخفــاض 
الســعودية. يف  النســاء(  لــدى  الــوالدة 

ارتفاع متوّسط العمر للسكان. 	

الذيــن  	 الســكان  عــدد  يف  مرتقبــة  زيــادة 
ــام  ــول الع ــوق بحل ــا ف ــا وم ــون 65 عاًم يبلغ

املتحــدة.  األمــم  توقّعــات  وفــق   2050

ــدة أن  ــم املتّح ــع األم ــوام 1960 و2000. وتتوقّ ــني أع ب
تنخفــض هــذه الفئــة مــن %15 يف الوقــت الراهــن إىل 

%12 بحلــول العــام 2050.

مــن  مجموعــة  الــدويل  البنــك  عــن  مؤّخــرًا  وصــدر 
اإلحصائيــات حــول ظاهــرة انخفــاض معــّدل املواليــد 
يف الســعودية. وعنــد التمّعــن والتدقيــق يف البيانــات 
املتاحــة، تبــنّي لــدى فريــق البحــث املشــاهدات التاليــة:
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الرسم البياين 1: أدىن مستويات معّدالت الخصوبة يف السعودية

معّدالت الخصوبة يف السعودية، مجموع )عدد مرات الوالدة لكّل امرأة(1 

الرســم البيــاين 2: الســعودية ضمــن مجموعــة الــدول العرشيــن التــي 

تشــهد أشــّد تراجــع ملعــّدالت الخصوبــة

تغرّّي معّدالت الخصوبة يف مجموعة الدول العرشين )2020-1960(2 

ــعودية  ــني والس ــل والص ــيك والرازي ــا واملكس ــة كوري ــه جمهوري ــن، تواج ــدول العرشي ــة ال ــني مجموع ــن ب م

وتركيــا أعــى وأشــد تراجــع يف معــّدالت الخصوبــة منــذ الســتينات. حيــث تراجــع معــّدل الخصوبــة يف الســعودية 

ــدول  ــة ال ــط مجموع ــع وس ــّدل تراج ــى مع ــس أع ــو خام ــرة، وه ــذه الف ــداد ه ــى امت ــنويًا ع ــبة %1.9 س بنس

ــن.  العرشي

الســعودية  يف  الخصوبــة  معــّدالت  تشــهد 
تراجًعــا ال ســيا منــذ التســعينات وفــق بيانــات 
يف  ذروتهــا  إىل  وصلــت  حيــث  الــدويل  البنــك 
يف   2.2 إىل  لتراجــع   7.3 مبعــّدل  الســبعينات 
ــدة أن يراجــع  ــع األمــم املتّح العــام 2020. وتتوقّ
معــّدل الخصوبــة أكــر فأكــر ليصــل إىل 1.8 بحلــول 

.2050 العــام 
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ــد الــوالدة  ــع عن مل يتغــّر متوّســط العمــر املتوقّ

ــد أن كان 46  ــام 2014 بع ــنة منذع ــّدد بـــ75 س املح

ــدة أن  ــم املتّح ــع األم ــتينات. وتتوقّ ــنة يف الس س

 83 إىل  الســعودية  يف  العمــر  متوّســط  يصــل 

ــام 2050. ــول الع ــنة بحل س

بلــغ متوّســط العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة يف الســعوديّة نفس متوّســط العمــر يف مجموعــة الدول 

العرشيــن، وناحــظ األمــر ذاتــه يف دول مثــل الصــني وإندونيســيا والهنــد وتركيــا وجنــوب إفريقيا.  

19602020

ــذ  ــعودية من ــوالدة يف الس ــد ال ــع عن ــر املتوقّ ــط العم ــف متوّس ــاين 3: تضاع ــم البي الرس

ــة ــرّية ثابت ــتينات بوت الس
معّدل متوّسط العمر املتوقّع عند الوالدة وفق السنوات3

الرســم البيــاين 4:تســاوي متوّســط العمــر املتوقـّـع عنــد الــوالدة يف الســعودية مع متوّســط 

العمــر يف مجموعــة دول العرشين
معّدل متوّسط العمر املتوقّع عند الوالدة يف مجموعة الدول العرشين وفق السنوات3
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19602021

ــن  ــدد م ــل ع ــكان، وص ــدد الس ــايل ع ــن إج ــبة م كنس

بلــغ 65 عامــاً فأكــر لنفــس النســب التــي كانــت عليهــا 

يف منتصــف الســتينات مــن القــرن املايض، علــاً بأنه 

هــذه النســب الحاليــة تشــكل عــدد أفــراد أعــى بالنظــر 

إىل ارتفــاع إجــايل عــدد الســكان بحــوايل مثانيــة 

أضعــاف عــا كان عليــه يف الفــرة املقــارن بهــا.

ــن املرتقــب أن تشــّكل  ــات األمــم املتّحــدة، م وفــق توقّع
ــة املســّنة ألولئــك الذيــن تبلــغ أعارهــم 65  ــة العمريّ الفئ
ــول  ــّكان بحل ــدد الس ــايل ع ــن إج ــوق %20 م ــا ف ــا وم عاًم
العــام 2050 )أي مــا يزيــد عــن 10 مليــون نســمة بحلــول 
ــا  العــام 2050( علــًا أنّهــا تشــّكل أقــّل مــن %3 إىل %6 حاليً
)1.1 مليــون نســمة وفــق توقعــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء 
يف الســعودية و1.8 مليــون نســمة وفــق األمــم املتحــدة(. 

قياًســا بإجــايل عــدد الســّكان، تشــّكل 

نسبة الســّكان الذين يبلغون 65 عاًًما وما 

فــوق يف الســعودية النســبة األدىن 

مقارنــة بالــّدول األخــرى املوجــودة يف 

مجموعــة الــّدول العرشيــن. 

الرسم البياين 5: تزايد عدد السكان السعوديني الذين يبلغون 65 عاًما وما فوق
نسبة السّكان الذين يبلغ عمرهم 65 وما فوق من مجموع السكان4

الرســم البيــاين 6: مــا زال عــدد الســكان الذيــن يبلغــون 65 عاًمــا ومــا فــوق يف الســعودية 

ــة الــّدول يف مجموعــة الــّدول العرشيــن أدىن مــن بقيّ

نســبة عــدد الســكان الذيــن يبلغــون 65 عاًمــا مــن ومــا فــوق يف مجموعــة الــدول العرشيــن قياًســا 
بإجــاميل عــدد الســّكان4

ــون 65  ــن يبلغ ــّكان الّذي ــبة الس ــّكل نس ــأن تش ــدة ب ــم املتّح ــات األم ــاين 7:توقّع ــم البي الرس

ــام 2050 ــول الع ــّكان بحل ــدد الس ــايل ع ــن إج ــوق %20 م ــا ف ــا وم عاًم
توقّعات األمم املتّحدة لنسبة السّكان الذين يبلغون 65 عاًما وما فوق قياًسا بإجاميل عدد السّكان5
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باالســتناد إىل الوضــع الراهــن وتوقعــات األمــم املتّحــدة*، نعــرض يف رســومات بيانيــة هرميــة نســبة 
األعــار قياًســا بإجــايل عــدد الســّكان يف األعــوام 1960 و2021 و2030 و2050 يف الســعودية، 
ــة. وتجــدر اإلشــارة إىل ازديــاد  وذلــك مــن أجــل تكويــن صــورة كاملــة عــن تغــّر الركيبــة الدميوغرافيّ
ــرواح  ــن ت ــّكان الذي ــبة الس ــاض نس ــل انخف ــوق مقاب ــا ف ــم 65 وم ــغ أعاره ــن تبل ــّكان الذي ــبة الس نس

أعارهــم مــا بــني 0 و14 ســنة. 

2030 )توقّعات األمم املتّحدة (

19602021

الرسم  البياين 8:
الهرم السكاين للمملكة العربية السعودية6

2050 )توقّعات األمم املتّحدة (

ــع  ــرات األرب ــني الف ــل ب ــة أفض ــل مقارن ــن أج ــايل ، م ــام 2050. وبالت ــى ع ــؤات حت ــر تنب ــا توف ــدة كونه ــم املتح ــات األم ــن توقع ــتفادة م ــت االس *مت

املذكــورة أعــاه ، تــم أخــذ التقديــرات الحاليــة أيًضــا مــن إحصــاءات األمــم املتحــدة. ومــن الجديــر بالذكــر أيًضــا أن بيانــات األمــم املتحــدة مشــتقة مــن 
املصــادر الرســمية للبلــدان باإلضافــة إىل تعديــات لعــدة عوامــل مبــا يف ذلــك انخفــاض أو ارتفــاع عــدد الســكان عــن األعــداد املســجلة باإلضافــة إىل 

تصحيــح مــدى دقــة معلومــات األعــار املقدمــة مــن قبــل املســتهدفني  وغرهــا.
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العوامل الكامنة وراء

التطورات العمرية يف السعودية   

ترتبــط زيــادة معــدالت أعــار الســّكان بانخفــاض معــّدالت الخصوبــة وارتفــاع معــّدالت متوّســط العمــر الناتجــة عــن 
التطــّور االقتصــادي واالجتاعــي فضــًا عــن تقــّدم القطــاع الطبــي ومســتوى الرعايــة الصحيّــة. ونظــرًا لطــول أمــد 

حيــاة األجيــال املتتاليــة وتــديّّن عــدد أوالدهــا، أحدثــت هــذه التطــّورات تغيــرات يف البنيــة العمريّــة للســكان. 

وينطبــق هــذا الواقــع عــى الســعوديّة حيــث يــؤّدي ارتفاع متوّســط العمــر وتــديّّن معــّدالت الخصوبة )مع اإلشــارة 
إىل انخفــاض املعــّدل يف الســعودية أكــر مــن االنخفــاض العاملــي( إىل تغيــر يف توزيع أعار الســّكان. 

ســاهم التطــّور الــذي لحــق بالقطــاع الطبــي وبالعنايــة الصحيــة بارتفــاع متوســط العمــر 
يف الســعودية. كــا تغــّرت حيــاة املســّنني مــع متّكنهــم مــن الحصــول عــى الرعايــة 
ــل  ــزل ويف العم ــامة يف املن ــر الّس ــن تداب ــع تحّس ــا وم ــّورة تكنولوجيً ــة املتط الصحي
مثــل اســتخدام أحزمــة األمــان اإللزاميّــة وأرقــام الطــوارئ للحــؤول دون وقــوع الحــوادث 

وغرهــا مــن اإلصابــات. 

ارتفاع متوّسط 

العمر 

تديّن معّدالت 

الخصوبة

ميكــن اعتــزاء انخفــاض معــّدل الخصوبــة يف الســعودية إىل 2.2 يف العــام 2020 بعــد 
أن كان يف ذروتــه يف العــام 1960 بنســبة %7.2 إىل عوامــل عــّدة منهــا: 

العوامل االقتصادية واالجتاعية

زيــادة مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة وتبــّدل أولوياتهــا. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن  	
نســبة النســاء العامــات شــّكلت %33.4 مــن مجمــوع القــوى العاملــة يف الربــع األول 

ــا إىل 80 عاًمــا بحلــول العــام 2030 واحــًدا مــن أهــداف رؤيــة  ويعــّد رفــع متوّســط العمــر مــن 75 عاًمــا حاليً
ــج  ــن برام ــد م ــواردة يف العدي ــراتيجيات ال ــطة واالس ــلة األنش ــن سلس ــدف م ــّل اله ــية. ولع 2030 األساس
تحقيــق الــرؤى هــو تحقيــق أهــداف خطّــة 2030 واملــّي قدًمــا بهــا. ومــن أهــّم الرامــج التــي تركّــز عــى 
تعزيــز حيــاة صحيّــة أكــر فأكــر برنامــج تحقيــق خطـّـة جــودة الحيــاة وبرنامــج برنامــج تنميــة القــدرات البرشيــة.

مــن العــام 2022 مقارنــة بنســبة %15 يف العقــد الــذي ســبق إطــاق رؤيــة 2030، وهــي نســبة تجــاوزت 
ــغ 30%. ــة 2030 البال ــدَّد يف رؤي ــدف املح اله

ارتفــاع مســتويات التعليــم الســيا وســط النســاء )األمــر الــذي مــن شــأنه تأخــر الــزواج وزيــادة الوعــي حيال  	
وســائل منــع الحمــل وغرهــا من األمــور(.

تغيــرات يف األعــراف االجتاعيــة التــي كانــت ومــا زالت تــؤّدي إىل انخفاض بســيط لكن مســتمّر يف معّدل  	
حجــم األرسة. ففــي التســعينات، كان معّدل حجــم األرسة يف الســعودية 6.6 مقارنة بـــ5.8 يف العام 2020 

وبـــ4.9 يف العــامل وب3.1 يف أوروبــا )وهــي املنطقــة التــي تشــهد أصغر حجم لــأرسة عامليًا(.

العوامل الطبيّة

عزا األطبّاء يف القطاع الطبي ذلك إىل أسباب صحيّة ذات صلة بالخصوبة وتأجيل اإلنجاب.  	
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ما الذي تفعله السعوديّة يف الوقت 

الراهن ملعالجة املتغرّّيات الحاصلة؟

للعنايــة  	 المــاّدي  الّدعــم  لتقديــم  قــّرة  برنامــج 
باألطفــال: : يقــّدم برنامــج قــرّة الــذي يهــدف 
أساًســا إىل مســاعدة النســاء يف تحقيــق توازن 
مــا بــني العمــل والحيــاة واألهــداف العمليــة 
ألوالدهــّن.  األمهــات  لرعايــة  دعــًا  واألرسيــة 
صنــدوق  يقــوم  قــرّة،  برنامــج  رشوط  فوفــق 
ــل  ــوزارة العم ــع ل ــة التاب ــوارد البرشي ــة امل تنمي
والتنميــة االجتاعيــة بدفــع مبلغ يصــل إىل 800 
ريــال ســعودي شــهريًا للطفــل الواحــد عــى أال 
يتجــاوز عــدد األطفــال االثنــني لــكّل امــرأة عاملــة 
ــل يف  ــة الطف ــف ضياف ــن تكالي ــبة %80 م أو نس

ــّجلة.   ــز املس كّل املراك

قانــون  	 تغيــر  تــّم  مدفوعــة:  أمومــة  إجــازة 
العمــل يف العــام 2015 حيــث ســمح للنســاء 
ملــّدة  الراتــب  مدفوعــة  أمومــة  إجــازة  بأخــذ 
10 أســابيع ميكــن أن تبــدأ قبــل 4 أســابيع مــن 
تاريــخ اإلنجــاب. كــا ُســمح للنســاء بتمديــد إجــازة 

األمومــة لشــهر إضــايف غــر مدفــوع. 

الكبــرى:  	 الّشــركات  فــي  مرّخصــة  حضانــة  دور 
عــى  أنّــه  عــى  أيًضــا  العمــل  قانــون  ينــّص 
امــرأة   50 فيهــا  رشكــة  ميتلــك  عمــل  رب  كّل 
ومــا فــوق تقديــم خدمــات رعائيــة لأطفــال 
ــم دون  ــن ه ــأوالد الذي ــات ل ــني جليس ــل تأم مث
الســّت ســنوات يف حــال وجــود عــرش أوالد ومــا 
فــوق. باإلضافــة إىل ذلــك، يتوّجــب عــى كّل 
رب عمــل لديــه مئــة موظّفــة ومــا فــوق يف 
مدينــة واحــدة أن ينشــئ حضانــة مســتقلّة أو 
بالرّشاكــة مــع أربــاب عمــل آخريــن يف املدينــة 
لاعتنــاء  موجــودة  حضانــة  مــع  التعامــل  أو 
ــم  ــاوز أعاره ــن مل تتج ــات الذي ــأوالد املوظف ب
الســّت ســنوات. وتقــوم وزارة املــوارد البرشيــة 
بتحديــد األحــكام والــرشوط ونســبة التكاليــف 
ــتفدن  ــوايت تس ــات الل ــا املوظّف ــي تتحّمله الت

ــة. ــذه الخدم ــن ه م

مبــارش  غــر  أو  مبــارش  بشــكل  اململكــة  تقــوم 
يف  املســاهمة  شــأنها  مــن  إجــراءات  باتّخــاذ 
معالجــة املخاطــر الطويلــة األمــد النخفــاض معــّدالت 
املســّنني.  الســكان  نســبة  والرتفــاع  الخصوبــة 
واتّخــذت اململكــة يف الســابق بعــض التدابــر التــي 
كان الهــدف منهــا يف األســاس تعزيــز مشــاركة 
القــوى النســائية العاملــة لكــن مــن شــأنها أيًضــا 
ازديــاد  مــع  ســيا  )ال  الخصوبــة  معــّدالت  رفــع 
ــت  ــا أقدم ــل(. ك ــوق العم ــرأة يف س ــاركة امل مش
ــة  ــات الصحي ــني الخدم ــة لتحس ــوات إضافيّ ــى خط ع
بالبحــث  القيــام  عــن  ناهيــك  للمســّنني  والرعايــة 

املرأة والخصوبة

ــلبية.  ــات س ــف أي تداعي ــأنها تخفي ــن ش ــد م ــة األم ــج طويل ــاد نتائ ــل حص ــن أج ــي م ــر التكنولوج ــي والتطوي العلم
وتشــمل هــذه التدابــر: 
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أطلقــت وزارة الصّحــة سلســلة مــن املبــادرات 
اإلســراتيجية  بالتّعــاون مــع مؤسســات رســميّة 
وخاّصــة مختلفــة تجاوبـًـا مــع ارتفــاع عدد الســّكان 
املســّنني وتجاوبــاً مــع رؤيــة 2030. وتضــّم هــذه 

املبــادرات:
املســّنني  	 لصحــة  الوطنيــة  اإلســراتيجية 

ــة  ــات العاجي ــى الخدم ــديد ع ــز ش ــع تركي م
والتأهيليــة. والوقائيــة 

توفــر خدمــات رعايــة مــن الدرجتــني الثانيــة  	
والثالثــة ضمــن مجموعــة الخدمــات الصحيّــة 

املســتقبليّة للمســّنني.
تعزيــز إدراج طــب املســنني يف املناهــج  	

الجامعيّــة.
وتلعــب وزارة الرياضــة دورًا رئيًســا يف رفــع الوعي 
والتشــجيع عــى تبنــي نظام حيــاة صحي مــن خال 
متكــني ودعــم املشــاركة املكثفــة يف الرياضــات 
مبــادرات  مجموعــة  مــن  كواحــدة  املجتمعيــة 

أطلقتهــا الــوزارة .

تضــع الحكومــة يف ســلّم أولويّاتهــا تقديــم دور الرعايــة 
االجتاعيّــة وخدمــات الدعم اللوجســتية وبرامــج التدريب 
املهنــي والتقنــي وبرامــج محــو األميــة وبرامــج الصحــة 

العقليــة للمســّنني وحقوق املســّنني. 

رعاية املسّنني   الصّحة

العلوم والتكنولوجيا والبحوث

تــّم تأســيس مؤسســة  غــر ربحيــة أطلــق عليهــا اســم  
 Hevolution Foundation هيفولوشــن  مؤّسســة 
والتــي مــن املتوقــع أن تنفــق حــوايل مليــار دوالر 
بعلــم  املتعلّقــة  األبحــاث  عــى  ســنويًا  أمــريك 
ــث  ــم البح ــة بدع ــزم املؤسس ــيخوخة. وتلت ــاء الش أحي
العلمــي الــدويل وباالســتثار يف الــرشكات الناشــئة 
واملؤسســات التــي تعمــل عــى تطويــر مجــال علــم 
أحيــاء الشــيخوخة. وتأمــل الســعودية أن تقّدم نفســها 
ــرات يف  ــز للخ ــا مرك ــى أنّه ــة ع ــال املؤّسس ــن خ م

ــيخوخة.  ــة الش ــة مبقاوم ــاث املتعلّق ــال األبح مج
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اآلثار الطويلة األمد املحتملة 
لشيخوخة السكان عىل البلدان

إجايل الناتج 

املحيل للفرد 

الواحد

التكاليف الصحية 

واآلداء املايل 

والديون

بعض اإليجابيات

مــن املحتمــل أن تختلــف اآلثــار الطويلــة األمــد لشــيخوخة الســكان بــني دولــة وأخــرى وذلــك تبًعــا ملجموعــة مــن 
املتغــّرات تشــمل حجــم األنظمــة اإلقتصاديــة واألنظمــة الســكانية واألنظمــة املاليــة وأنظمــة الرفــاه االجتاعــي. 

ومــن بــني هــذه اآلثــار:  

يؤثـّـر تزايــد أعــداد املســنني تأثــرًا مبــارشًا عــى الرأســال البــرشي لكونــه يــؤّدي إىل 
تقليــص عــدد العــّال وتبطــيء منــّو القــوى العاملــة. 

ــتحقات  ــى مس ــول ع ــب الحص ــيتقّدمون بطل ــن س ــتفيدين الذي ــبة املس ــتزداد نس س
ــر.  ــط العم ــع متوّس ــه وارتف ــو علي ــا ه ــى م ــد ع ــر التقاع ــّل عم ــال ظ ــد يف ح التقاع
ــات  ــى املعاش ــا ع ــزداد نفقاته ــأن ت ــن ب ــة العرشي ــة دول مجموع ــع غالبي ــن تتوقّ لك
التقاعديــة بحلــول 2050-2060. ويبلــغ منــّو اإلنفــاق عــى املعاشــات التعاقديّــة 
نســبًا مرتفعــة يف الرازيــل )بنســبة %16.8 مــن إجــايل الناتــج املحــي بحلــول العــام 
ــا  ــن كونه ــم م ــى الرغ ــبة %9.4( ع ــعودية )بنس ــبة %9.5( والس ــني )بنس 2050( والص

ــن 2013 إىل 7.2016 ــّدة م ــرة املمت ــة بالف ــة مقارن ــبة متدني نس

ــة(  ــب الخصوب ــاض نس ــن انخف ــة ع ــني )املرتب ــكان العامل ــبة الس ــاض نس ــأن انخف ــن ش م
تســبيب ضغوطــات عــى منــّو إجــايل الناتــج املحــي للفــرد الواحــد. وتقــّدر منظّمــة 
التعــاون والتنميــة اإلقتصاديــة OECD بــأّن انخفــاض نســبة الســكان العاملــني مــن شــأنها 
تقليــص إجــايل الناتــج املحــّي للفــرد الواحد بنســبة تصــل إىل %0.5 بــني األعــوام 2018 
ــن  ــاب كل م ــل غي ــّورة يف ظ ــن املتط ــة العرشي ــن دول مجموع ــة م و2030 يف 11 دول

تحديــث السياســات وتعظيــم منــو االســتثار/اإلنتاجية .

ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــة إىل خدم ــا زادت الحاج ــّنني كلّ ــّكان املس ــدد الس ــا زاد ع كلّ
ــر  ــة أك ــات حكومي ــتوجب نفق ــّا يس ــة م ــة الصحي ــال الرعاي ــني يف مج ــدد العامل وع
عــى الرعايــة الصحيــة. ومــن شــأن زيــادة تكاليــف الرعايــة الصحيــة التأثــر بشــّدة عى 
ــة  ــى الرعاي ــام ع ــاق الع ــراوح اإلنف ــال، ي ــبيل املث ــى س ــام. فع ــاع الع ــة القط ماليّ
ــات  ــا والوالي ــي يف إيطالي ــج املح ــايل النات ــن إج ــني %0.5 م ــا ب ــد م ــة األم الطويل

ــان.  ــي يف الياب ــج املح ــايل النات ــن إج ــدة و%2 م املتح

مــن املمكــن أن يــؤّدي الّضغــط عــى املاليــة العاّمــة إىل زيــادة الديــون الحكوميــة 
والتنميــة  التعــاون  منظّمــة  وتقــّدر  السياســات.  يف  التغيــرات  غيــاب  ظــّل  يف 
ــون  ــبء الدي ــادة يف ع ــّن زي ــة بالس ــات املرتبط ــج الضغوط ــة OECD أن تُنت اإلقتصادي
مبعــّدل %180 مــن إجــايل الناتــج املحــي يف مجموعة الــدول العرشيــن املتقّدمة 

ــة.8 ــن النامي ــدول العرشي ــة ال ــي يف مجموع ــج املح ــايل النات ــن إج و%130 م

ــة  ــا أن مثّ ــدة ك ــواق جدي ــح أس ــّنني إىل فت ــداد املس ــّو أع ــؤّدي من ــن أن ي ــن املمك م
احتــال لتلبيــة الحاجيــات غــر املؤّمنــة. ففــي األنظمــة االقتصاديــة املتطّورة، يســاهم 
أولئــك الذيــن تــزداد أعارهــم عــن 60 مســاهمة كبــرة يف االســتهاك الحــري نتيجــة 

اإلنفــاق عــى وســائل النقــل والّســكن والوســائل الرفيهيــة والرعايــة الصحيــة. 

ميكــن ملــا تقــّدم أن يســاهم أيًضــا يف تعزيــز األعــال الحــرّة واالبتــكار ومنــّو الــرشكات 
 .MedTech الناشــئة يف قطاعــات متعــّددة عــى غــرار

املشاركة يف 

سوق العمل
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تجارب دول مجموعة العرشين

ــا  ــي م ــة الت ــدول يف املنطق ــى ال ــي ع ينبغ

زالــت يف بدايــة مراحــل التغــّر الدميوغــرايف 

أن تســتقي الــّدروس مــن الــدول التــي خاضــت 

مــع  التعامــل  كيفيّــة  يف  واســعة  تجــارب 

ــّنني.  ــّكان املس الس

وتوفّــر تجــارب دول يف مجموعــة العرشيــن 

ــة  ــا وجمهوري ــا وأملاني ــان وإيطالي ــل الياب مث

كوريــا فهــًا عميًقــا للسياســات املتّبعــة 

ــعودية  ــا يف الس ــن اتّباعه ــي ميك ــا والت فيه

ويف غريهــا مــن الــدول التــي عليهــا التعامــل 

مــع تــدين معــّدالت الخصوبــة وارتفــاع متوّســط 

ــن  ــكان الذي ــبة الس ــّو نس ــب من ــر إىل جان العم

يفــوق عمرهــم الـــ65. 

وتوجــد أعــى نســبة مســّنني بأعــار تزيــد عــن 

65 يف اليابــان وإيطاليــا وأملانيــا يف حــني 

تشــهد جمهوريــة كوريــا أرسع تــدىّّن ملعــّدل 

ــّكانها  ــن س ــن %15 م ــر م ــا أك ــة بين الخصوب

تفــوق أعارهــم الـــ65. 
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اليابان

تشــكّل رشيحــة الســكان الذيــن تــزداد أعارهــم عــن 65 عاًمــأ يف اليابــان يف الوقــت الراهــن %30 من مجموع الســكان 
ــا بعــد أن كانــت %6 يف العــام 1960(، يف حــني تبلــغ نســبة معــّدل الخصوبــة 1.3 )بعــد  )وهــي النســبة األعــى عامليً
أن كانــت 2 يف العــام 1960( ويبلــغ متوســط العمــر 85 ســنة )بعــد أن كان 68 ســنة يف العــام 1960(. وتتوقّــع األمــم 
املتّحــدة بــأن تشــّكل نســبة أولئــك الذيــن تــزداد أعارهــم عــن  65 حــوايل %38 مــن مجمــوع الســكان بحلــول العــام 
2050 بينــا ستشــهد معــدالت الخصوبــة زيــادة طفيفــة بنســبة 1.4 كــا ســرتفع متوســط العمــر ليصــل إىل 88 ســنة.

ــرات  ــة التغ ــل معالج ــن أج ــّنني. وم ــكان املس ــدد الس ــادة ع ــط إلدارة زي ــة التخطي ــال لكيفيّ ــر مث ــان خ ــد الياب وتجّس
الدميوغرافيــة املرتبــة عــن شــيخوخة املجتمــع، أقدمــت اليابــان عــى سلســلة مــن املبــادرات هــي:

ــهر  	 ــنني يف ش ــف املس ــت توظي ــون تثبي ــر قان تغي
العمــل  للســاح ألربــاب   2021 العــام  أبريــل مــن 
بـــ65  د  )املحــدَّ التقاعــد  ســن  بزيــادة  أو  بإلغــاء 
ــا، أو بإعــادة توظيــف  ســنة( املنصــوص عليــه قانونً
األشــخاص الذيــن بلغــوا هــذا الســّن لحــني بلوغهــم 
النــاس  أولئــك  بتفويــض  أو  العمــر،  مــن  الـــ70 
للقيــام مبهــام معيّنــة. ووفــق اســتطاعات الــرأي 
اليابانيــة،  العمــل  وزارة  أعّدتهــا  التــي  املتكــّررة 
ــج  ــد الرام ــّن التقاع ــد س ــف بع ــج التوظي ــدو برام تب

ــل.  ــاب العم ــد أرب ــًذا عن ــر تحبي األك

وضــع الخطــة الذهبيــة Golden Plan لتعزيــز خطــط  	
التأمــني ولتخفيــف أعبــاء الرعايــة عــى العائــات 

ــّنني.  ــة للمس ــة الصحي ــات الرعاي ــني خدم ولتحس

وضــع خطــط للنســاء لتبقــى ناشــطات يف القــوى  	
العاملــة والتّشــجيع عــى الهجــرة لتعزيــز عــدد 

العاملــني الذيــن يدخلــون إىل ســوق العمــل.

الشــامل  	 التقاعــدي  اإلصــاح  نظــام  إســتكال 
يف العــام 2004. وجــاء يف هــذا اإلصــاح زيــادة 
ــاش  ــف املع ــم نص ــي، ودع ــني الصح ــاط التأم أقس
الحكوميــة،  املــوارد  مــن  األســايس  التقاعــدي 
والقيــام باملراجعــات املاليــة كّل خمــس ســنوات 
لضــان اســتمرارية النظــام التقاعــدي للمئــة ســنة 

القادمــة.9
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وضــع أنظمــة وخدمــات أساســية للمجتمــع مامئــة  	
ــنني.  ــة املس ــات ورفاهي ــم حاجي ــّن ودع ــار الس لكب
كــا تــّم إنشــاء أســاليب ابتكاريــة لتقديــم الخدمــات 
العزلــة االجتاعيــة عــر االســتفادة مــن  وتجّنــب 

ــًا.  ــودة أص ــية موج ــات أساس ــة وخدم أنظم

	  ”Watch Over“ أوفــر''  ''ووتــش  خدمــة  إطــاق 
ــة  ــات الريدي ــن العملي ــزء م ــاد كج ــد الب ــى صعي ع
ملجموعــة اليابــان للريــد Japan Post Group حيــث 
يقــوم ســعاة الريــد بزيــارة املســّنني وباالطمئنــان 
ــال. ــن امل ــد م ــغ زهي ــل مبل ــة األرس مقاب ــول رفاهي ح

	  Silver الفــي  البرشيــة  املــوارد  مركــز  إنشــاء 
 1974 العــام  يف   Human Resources Center
بهــدف مســاعدة املســّنني الّســاعني إىل إيجــاد 
عمــل عــى الحصــول عــى وظائــف محليّــة قصــرة 
ــة. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن الحكومــات  األمــد ومؤقّت
ــا  ــايس مل ــّول األس ــي املم ــة ه ــة والفدرالي البلدي

ــاد. ــاء الب ــف أرج ــز يف مختل ــف مرك ــن أل ــد ع يزي

ويف  	  MedTech يف  خاصــة  باســتثارات  القيــام 
املجــاالت املعنيّــة برعايــة املســّنني عــر تعزيــز 
الزبائنيــة  للخدمــات  األمــد  الطويلــة  املزايــا 
حكومــي  بتمويــل  والصناعيــة  والتصميميــة 
ــات  ــم خدم ــلع وتقدي ــاج س ــة إىل إنت ــا. باإلضاف أيًض
مــن شــأنها تلبيــة حاجــات املســّنني يف اليابــان 
وتقليــص تكاليــف الرعايــة الصحيّــة. كّل هــذه األمــور 
ــة ذات  ــاطات االقتصادي ــز النش ــاهم يف تحفي ستس
الــرشكات  وتحفيــز  البعيــد  املــدى  عــى  الصلــة 

املجــاالت.  هــذه  يف  العاملــة  الناشــئة 

ــدة  	 ــة جدي ــاذج رعاي ــة لن ــة الياباني ــاق الحكوم إط
يف العــام 2011 تتضّمــن الرعايــة الصحيــة والرعايــة 
مــن  كجــزء  األمــد  الطويلــة  والرعايــة  الوقائيــة 

جهودهــا املســتمرّة لتعزيــز الخطــط الّرعائيــة.
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2050 )توقّعات األمم املتّحدة (

الرسم  البياين 9:
الهــرم السكـــاين لليــــــابــــان6
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إيطاليا

تشــّكل رشيحــة الســكان التــي يفــوق عمرهــا ال65 يف إيطاليــا %24 مــن مجمــوع الســكان )وهــي النســبة الثالثــة 
ــام 1960(  ــت 2.4 يف الع ــد أن كان ــة 1.3 )بع ــبة الخصوب ــغ نس ــا تبل ــام 1960(، بين ــت %10 يف الع ــد أن كان ــا بع عامليً

ــام 1960(.  ــد أن كان 69 يف الع ــر 83 )بع ــط العم ــغ متوّس ويبل

وتشــر توقّعــات األمــم املتّحــدة إىل أّن نســبة أولئــك الذيــن يفوق عمرهــم الـ65 ستشــّكل %37 من مجموع الســكان 
يف العــام 2050 بينــا ســيزداد معــّدل الخصوبــة بشــكل ضئيل ليصبح 1.4 وســرتفع متوّســط العمر إىل 87 ســنة. 

إســراتيجية  	 بتنفيــذ  اإليطاليــة  الحكومــة  تقــوم 
 Italian Active Ageing النشــطة  الشــيخوخة 
اإليطاليــة  املناطــق  بعــض  وقامــت   ،Strategy
)مثــل فينوتــو وفريويل-فينيزيــا غيوليــا وإمييليــا-
بوضــع  عينــه  الوقــت  يف  وأومريــا(  رومانيــا 
ــطة  ــيخوخة النش ــتقلّة للش ــات مس ــذ سياس وبتنفي

املركزيــة.  الحكومــة  عــن  بعيــًدا 

مازالــت الرعايــة الصحيّــة تحظــى بأشــّد اهتــام  	
يف برامــج املســّنني يف إيطاليــا. وعــى صعيــد 
الشــيخوخة  إىل  باســتمرار  يُنظَــر  السياســات، 

النشــطة عــى أنهــا تنــدرج تحــت قســم الصّحــة 
العاّمــة مــّا يجعــل الفكــرة عــى ارتبــاط بإطــار 
منظّمــة  وضعتــه  الــذي  الّنشــطة  الشــيخوخة 

   .WHO الصحة العاملية

تعزيــز رفاهيــة املوظّفــني وتوفــر منــط حيــاة  	
ــواد رياضيــة وتقديــم خدمــات  صّحــي عــر إنشــاء ن
وبــدء  الــرشكات  أطبــاء  وتدريــب  الــرشكات  يف 
العمــل مبفاهيــم بيئــة العمــل منــذ إطاقهــا يف 

  .2008 العــام 
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)وهــي  الســكان  مجمــوع  مــن   22% أملانيــا  يف  ال65  عمرهــا  يفــوق  التــي  الســكان  رشيحــة  تشــّكل 
 1.3 الخصوبــة  نســبة  تبلــغ  بينــا   ،)1960 العــام  يف   11% كانــت  أن  بعــد  عامليًــا  السادســة  النســبة 
.)1960 العــام  يف   69 كان  أن  )بعــد   80 العمــر  متوّســط  ويبلــغ   )1960 العــام  يف   2.4 كانــت  أن   )بعــد 

وتشــر توقّعــات األمــم املتّحــدة إىل أّن نســبة أولئــك الذيــن يفــوق عمرهــم الـــ65 ستشــّكل %30.5 مــن مجمــوع 
الســكان يف العــام 2050 بينــا ســيزداد معــّدل الخصوبــة بشــكل ضئيــل ليصبــح 1.6 وســرتفع متوّســط العمــر إىل 

85 ســنة. 

أملانيا

تشـــجيع الناس عى االســـتمرار بالعمل بعد ســـّن  	
التقاعـــد عر تقديـــم مكافـــآت ماليّة مثـــل زيادة 
نســـبة %6 عـــى معاشـــات التقاعد عن كّل ســـنة 
يتأّخـــر فيها طلـــب الحصـــول عى االســـتحقاقات 

.1 0 يّة عد لتقا ا

التقاعدية  	 للمعاشـــات  فلكيس  قانون  يسمح 
بلغـــوا  الذيـــن  لأفـــراد   Flexi Pension Act
مـــن  جـــزء  عـــى  بالحصـــول  التقاعـــد  ســـّن 
بالعمل  وباالســـتمرار  التقاعدية  معاشـــاتهم 
)عـــى أن يتـــّم االتفاق عـــى هـــذا األمر مع 
عى  بعـــد  مـــا  يف  وبالحصـــول  العمـــل(  رّب 
ملساهاتهم  نظرًا  أعى  تقاعدية  معاشـــات 

املســـتمرّة.

األرسة  	 لشـــؤون  االتحاديـــة  الـــوزارة  أطلقـــت 
 Ministry for Family والشـــباب واملرأة  واملسنني 
 Affairs, Senior Citizens, Women, and Youth
عليهـــا  أطلقـــا   2019 العـــام  يف  مرشوعـــني 
''املاك األمنـــي- آمـــن ومفيد ومســـاعد''  اســـم 
”Digital Angel- secure, useful, helpful“ 

املســـّنني''  للمواطنـــني  والتعليـــم  و''الرقمنـــة 
 ”Digitalisation and Education for Senior Citizens“
بهـــدف تعزيـــز مشـــاركة املســـّنني الفّعالة يف 
االنخـــراط يف املجتمع  املجتمع ومتكينهم مـــن 

الرقمي.  
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جمهورية كوريا

تشــّكل رشيحــة الســكان التــي يفــوق عمرهــا ال 65 عاًمــا يف كوريــا %17 مــن مجمــوع الســكان )بعــد أن كانــت %3 يف 
ــد  ــر 83 )بع ــط العم ــغ متوّس ــام 1960( ويبل ــت 6 يف الع ــد أن كان ــة 0.8 )بع ــبة الخصوب ــغ نس ــا تبل ــام 1960(، بين الع
ــم الـــ65  ــوق عمره ــن يف ــك الذي ــبة أولئ ــدة إىل أّن نس ــم املتّح ــات األم ــر توقّع ــام 1960(. وتش أن كان 54 يف الع
ستشــّكل أكــر مــن %40 مــن مجمــوع الســكان يف العــام 2050 بينــا ســيزداد معــّدل الخصوبــة بشــكل ضئيــل ليصبــح 

1.17 وســرتفع متوّســط العمــر إىل 87 ســنة.

وتجــدر اإلشــارة إىل أّن معــّدل الخصوبــة يف كوريــا الجنوبيــة ســّجل أدىن انخفــاض وســط دول مجموعــة العرشيــن  
خــال العقــود القليلــة املاضيــة. وعــى الرغــم مــن املبــادرات الحكوميــة، اســتمّر معــّدل الخصوبــة باالنخفــاض عــى 
الرغــم مــن اســتمرار حصــول العائــات التــي لديهــا أوالد عــى مســاعدات مــن الحكومــة. وبلغــت موازنــة العــام 2021 

للمبــادرات الهادفــة إىل زيــادة معــّدالت الخصوبــة يف البــاد 37 مليــار دوالر أمــريك. ومــن بــني هــذه املبــادرات:

راتــب شــهري بقيمــة 300 وون كــوري )أي مــا يعــادل 230 دوالر أمــريك( ألهــايل األطفــال الحديثــي الــوالدة  	
لحــني بلــوغ الطفــل عامــه األول، مــع وضــع خطــط تلحــظ زيــادة هــذا الدعــم الشــهري بنســبة %60 بحلــول العــام 

.2025
راتب شهري إضايف بقيمة 100 وون كوري )أي ما يعادل 76 دوالر أمريك( لكّل ولد تحت سّن السابعة.  	
زيــادة مبلــغ “التهــايّن” لــكّل امــرأة حامــل مــن 600 ألــف وون كــوري )أي مــا يعــادل 460 دوالر أمــريك( إىل  	

مليــون وون كــوري )أي مــا يعــادل 765 دوالر أمــريك(.

مزايا إضافية لأهايل العاملني إذ ترغب الحكومة بأن يأخذ األزواج إجازات للوالدين.  	

بيــد أّن ارتفــاع تكلفــة الســكن والتعليــم للشــباب اعتـُـرت عائــق اقتصادي أســايس أمام بنــاء عائلــة. باإلضافــة إىل ذلك، 
تُظهــر دراســة أعّدتهــا غالــوب كوريــا Gallup Korea يف العــام 2021 بــأّن تــديّّن معــّدالت الخصوبــة يعــود إىل عــدم 
رغبــة النســاء بالــزواج واإلنجــاب والحاجــة إىل األوالد. وشــمل البحــث 1,002 رجــل وامــرأة تراوحــت أعارهــم مــا بــني 19 

و59 ســنة11 . وأهــّم مــا خلَُصــت إليــه الدراســة كان أهميّــة ضــان تحقيــق تــوازن مــا بــني العمــل وتربيــة األطفــال. 
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دروس مستقاة للقضايا املتعلّقة 
بالسياسات يف اململكة العربية السعودية

لعــّل الخــر الجيّــد بالنســبة للســعودية هــو أّن الزيــادة الكبــرة بنســبة النــاس الذيــن تفــوق أعارهــم ال65 لــن تتحّقــق 
قبــل 20 ســنة عــى األقــّل مــّا يعطي واضعي السياســات متّســعا مــن الوقــت لتعديل برامجهــم والقيام بالتســويات 
الازمــة لتتــاىش مــع دميوغرافيــا البــاد املتغــّرة عــى أن يتــّم التفكــر عى األمــد البعيــد واملجيء بحلول شــاملة 

مــن وجهــات نظــر مختلفة.

االقتـصـــــــاد

ــكيل  	 ــة وتش ــة العاّم ــد للالي ــل األم ــه طوي ــع توّج وض
ــاض  ــّنني وانخف ــف املس ــار وتكالي ــن آث ــة ع ــورة كامل ص
هــذا  يف  املبكــر  العمــل  ويعــّد  العاملــة.  القــوى 
معّقــدة  مواضيــع  ناحيــة  ســيا  ال  أساســيا  الصــدد 
مثــل معاشــات التقاعــد والرعايــة الصحيــة والرعايــة 

الطويلــة األمــد.

تحديــد أولويــات النفقــات يف املوازنــة مــع اإلبقــاء  	
والواســعة  التنافســية  الريبيــة  القاعــدة  عــى 
لضــان ثبــات تدفّــق املداخيــل مــن دون التأثّــر بــأّي 
وغــر  املبــارشة  غــر  الســّكان  شــيخوخة  آثــار  مــن 

املؤاتيــة.

القطاع الخاص 	

دعــم مدتــك MedTech واألنشــطة التــي تُعنــى  	
النشــاط  تعزيــز  أجــل  مــن  املســنني  برعايــة 
وتوســيع  األمــد  طويــل  القطاعــي  االقتصــادي 

املجــاالت.  هــذه  يف  الناشــئة  الــرشكات 

ماذا يعني ذلك بالنسبة 	 

للقطاع الخاص؟ ورشكات 

التأمني الطبي؟ واعتاد 

تقنيات جديدة؟ وخدمات 

التوصيل؟ والخدمات 

املتعاقد عليها مثل 

صيانة املنزل؟ ومتويل 

االستثارات؟

خرّي سؤال
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التقاعــد  	 ســن  رفــع  عــر  ســيا  ال  املســّنني  عمــل  تعزيــز 
الرســمي للتــايش مــع معــّدالت متوســط العمــر )راجــع 

.)13 رقــم  البيــايّن  الرســم 
ــدة  	 ــة جيّ ــون بصّح ــن يتحلّ ــنني الذي ــني املس ــاح للموظف الس

باالســتمرار بالعمــل بعــد ســن التقاعــد التقليــدي مــع تقديــم 
تحفيــزات مــن القطاعــني الخــاص والعــام.

مســاعدة املســنني الباحثــني عــن عمــل عــى إيجــاد  	
وظائف قصرة األمد ومؤقّتة. 

وضــع برامــج عمــل مــا بعــد التقاعــد وهــو توّجــه متنــام  	
أصبــح أكــر وضوًحــا يف دول مثــل اليابــان واململكــة 

املتحــدة والواليــات املتّحــدة.

التعليم - هل سيكون 	 
هناك مّدخرات؟ كيف 
سيكون الطلب عىل 

املدارس الخاصة؟ ماذا 
عن قدرتها االستيعابيّة؟ 

والتكاليف؟

ما هو عدد الشباب 	 
الجاهزين للعمل مقارنًة 

باملقيمني األجانب؟

دعــم األنشــطة التــي تشــّجع عــى التعليــم مــدى الحيــاة مــن أجــل تعزيــز ورفــع مســتوى الــرأس مــال  	
البــرشي وزيــادة الفــرص للمســنني لــي يتدّربــوا ويحصلــوا عــى مهــارات مــن جديــد.

اعتــاد سياســات مامئــة لــأرسة ملســاعدة النــاس عــى الجمــع مــا بــني العمــل والحيــاة ودعــم تربيــة  	
األوالد. 

ــدالت  	 ــن املع ــو ضم ــاد يف النم ــتمر االقتص ــوالدة واس ــدالت الخصوبة/ال ــادة مع ــة زي ــدم إمكاني ــال ع يف ح
ــادة يف  ــون ع ــن يكون ــتقبال مهاجري ــر الس ــه أك ــل توّج ــار مث ــني االعتب ــرى بع ــارات أخ ــذ خي ــب أخ ــة، يج الحالي
ســّن العمــل مــا يســاعد عــى التخفيــف مــن وطــأة النقــص يف ســوق العمــل. وتجــدر اإلشــارة إىل الحاجــة 
لتقييــم أي سياســة ماثلــة يف الســعودية بطــرق مختلفــة نذكــر منهــا كيفيــة تأثرهــا عــى مبــادرات 

ــة.  ــني القامئ التوط
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الرســم البيــاين 13: ال يتــاىش التقاعــد يف الســعودية ويف غالبيــة دول مجموعــة العرشيــن 

مــع متوّســط العمــر املتوقـّـع
سّن التقاعد ومتوّسط العمر يف مجموعة العرشين12
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الرعاية االجتاعية والصحيّة

ــن  	 ــتفادة م ــية واالس ــة واألساس ــة الوقائي ــة الصحي ــى الرعاي ــز ع الركي
.MedTech املنافــع الصحيــة املتزايــدة/ مدتــك

ال تقتــر مســتهدفات االســراتيجيات الوقائيــة عى تقليــص الحاجة  	
املتزايــدة للرعايــة الطبيــة فحســب بــل تعزيز نوعيــة حياة املســنني 
ــى  ــة ع ــات الحالي ــب النفق ــى نس ــرة ع ــاء نظ ــا إلق ــا. وإذا أردن أيًض
الرعايــة الصحيــة، نجــد أّن اململكــة املتحــدة تنفــق النســبة األعــى 
وســط دول منظّمــة التعــاون والتنميــة اإلقتصاديــة OECD  )حيــث 
ــا  ــة. أم ــة الوقائي ــة الصحي ــى الرعاي ــا %6.1( ع ــبة إنفاقه ــّكل نس تش
ــات  ــي الوالي ــة فه ــة الوقائي ــة الصحي ــى الرعاي ــق ع ــن ينف ــر م أك
ــام  ــد يف الع ــرد الواح ــا 697 دوالر للف ــغ إنفاقه ــي بل ــدة الت املتّح
بفحوصــات  يقومــون  األمركيــني  مــن  فقــط   8% أّن  علــًا   2020

ــة.  ــة روتيني وقائي
األمــراض  	 عــن  الكشــف  لتشــمل   MedTech مدتــك تعزيــز  ميكــن 

وعاجهــا. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن القطــاع الصحــي الرقمــي يف 

اإلنفاق عىل الصحة 	 
كان دامئًا أعىل حتى 
للسكان األصغر سًنا؛ 

من هم كبار السن 
بالنسبة للميزانية؟

كيف سيكون 	 
الطلب عىل أرسّة 

املستشفيات؟

كيف سيكون التأثرّي 	 
عىل تضّخم التكلفة 

الطبية؟

اململكــة متــني ســواء مبــا يتعلــق مبدتــك MedTech أو القطــاع الصحــي الرقمــي عموًمــا، وهــو مــا 
يتــاىش مع الهــدف الحكومــي األكــر املتمثـّـل بإنشــاء مجتمــع رقمــي. وســتكون التطبيقــات رضورية يف 
قطــاع الرعايــة الصحية العامــة. كا ســيكون لإلســراتيجية الوطنيــة للصحــة اإللكرونيــة  والهيئة الســعودية 

ــة.   ــة الرقمي ــّو الصح ــاهمة يف من ــي SDAIA مس ــذكاء االصطناع ــات وال للبيان
دعم الرعاية الصحية املستمرة مدى الحياة للجميع وتعزيز منط الحياة الصحي خال مسار الحياة. 	

اإلبقــاء عــى برامــج الحايــة االجتاعية عــى املــدى البعيــد ملحاربــة الفقــر وتقليــل عدم املســاواة وتشــجيع  	
االنخــراط االجتاعي وســط املســّنني.

ــن  	 ــدين الذي ــاد للراش ــاء الب ــف أنح ــص يف مختل ــج فح ــق برام ــتقبل وتطبي ــة يف املس ــى دوام الصّح ــل ع العم
ــز عــى كشــف ومنــع األمــراض غــر الســارّة مــع األخــذ بعــني االعتبــار املخاطــر  تتجــاوز أعارهــم ال40 والتــي تركّ

ــة املتعلّقــة بالعمــر والجنــس.  الصحيّ

تطبيــق برامــج فحــص وطنيــة للراشــدين )الذيــن تتجــاوز أعارهــم 40 أو 50 عاًًمــا( بهــدف منــع األمــراض الخطــرة  	
ــة املتعلّقــة بالعمــر والجنــس مــّا  أو اكتشــافها يف مراحلهــا األوىل مــع األخــذ بعــني االعتبــار املخاطــر الصحيّ

يحــول دول فقــدان الحيــاة.  

إّن الســعودية ضمــن  الــدول الـــ 15 التــي تشــهد أكــر نســبة انتشــار ملــرض الســكري عامليــا )للســكان الذيــن  	
ــم  ــع تقّدمه ــم م ــة عاجه ــزداد كلف ــوًءا وت ــم س ــزداد وضعه ــن ي ــني 20 و79( والذي ــا ب ــم م ــراوح أعاره ت
بالســّن- لــذا يحتــاج هــذا املــرض وغــره مــن األمــراض إىل اتبــاع تدابــر وقائيــة وإنشــاء مراكــز عاجيــة لهــا. 

لبلــوغ هــذا الهــدف، قامــت رشكــة أجــا للصناعــات الدوائيــة AJA Pharma التابعــة للرشكــة الكيميائيــة  	
الســعودية القابضــة الســنة املاضيــة وإيــي ليــي Eli Lilly )وهــي أول رشكــة بــدأت بتصنيــع األنســولني يف 
 Lily العــامل يف العــام 1923( بإبــرام اتفاقيــة تفاهــم تنــّص عــى تصنيــع منتجــات األنســولني التابعــة لليــي

ــة.  يف اململك
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الـّسـكـن والبُنى التحتيّـــة

املجتـمــــع

ــة  	 ــون بصّح ــّنني مســتقلني ويتحلّ ــكن ملس ــد تأمــني املس عن
جيّــدة، ال بــّد مــن أخــذ عنــارص جديــدة بعــني االعتبــار يف 
مبــادرات التخطيــط املــديّن والّســكن مــن بينهــا االســتفادة 
مــن البنــى التحتيــة املوجــودة أصــًا لتقديــم خدمــات تلبّــي 

ــة. ــة االجتاعيّ ــول دون العزل ــّنني وتح ــات املس حاج

ــول  	 ــايل لحص ــم امل ــم الدع ــل تقدي ــة مث ــزات املالي التحفي
الشــباب عــى ســكن مــن أجــل دعمهــم عــى تكويــن أرسة 
وتقديــم الدعــم املــايل لحصــول املســنني ذوي الّدخــل 

ــكن. ــى س ــدود ع املح

واالجتاعيــة  االقتصاديــة  العوامــل  مــن  للعديــد  نظــرًا 
والدميوغرافيــة، لــن يكــون منــوذج الرعايــة الراهــن القائــم عــى 
اهتــام أفــراد األرسة باملســنني – املنضــوي تحــت املعتقــدات 
الدينيــة والعــادات املجتمعيــة وجــوب رعايــة املســنني يف 
الســعودية )ويف منطقــة الــرشق األوســط وإقريقيا(- مســتداًما. 
بنــاء عــى األعــراف املجتمعيــة والتــي تنــص عــى أن أفــراد 
ــة،  ــل العائل ــن قب ــم م ــاء به ــم االعتن ــن يت ــار الس ــن كب ــة م العائل
حتــى انهــم يف معظــم الحــاالت يعيشــون مــع أحــد أبنائهــم أو 
أكــر. وســترز الحاجــة إىل تقبّــل ثقــايف لفكــرة إقامــة دور لرعاية 

كيف ستكون احتياجات الّنقل 	 
والتنقل لكبار السن وكيف 

سيتم تلبيتها؟ كيف سيتنّقل 
كبار السن عىل الطرق 

السعودية التي تتكون 
أساًسا من طرق رسيعة، 

مع مراعاة الظروف الجوية 
الصعبة؟

تقييم وتلبية الطلب عىل 	 
الخدمات الطبية الطارئة 

والخدمات ذات الصلة التي 
يستخدمها كبار السن، مثل 

خدمات اإلسعاف.

هل ستغرّّي دور رعاية 	 

املسنني األعراف االجتاعية؟ 

هل سيتوىّّل القطاع الخاص 

أم الحكومة زمام القيادة؟

خيــر ســـــؤال

املســنني يف حــال ارتفــع عــدد املســنني عــى حــني غــرّة. وال تعتــر دور الرعايــة أمــرًا شــائًعا يف منطقــة الــرشق 
ــدد.  ــذا الص ــواطًا يف ه ــع أش ــال قط ــبيل املث ــى س ــان ع ــن أّن لبن ــم م ــى الرغ ــا ع ــط وإفريقي األوس

وســيكون انتشــار دور الرعايــة هــذه مهــًا ال ســيا يف املناطــق الريفيــة حيــث يبقــى املســنون لوحدهــم مــن دون 
أي رعايــة بســبب انتقــال الســكان إىل املــدن. كــا أنــه لن يكــون عند األجيــال القادمة من املســنني عــدد واف مــن أفراد 
األرسة الذيــن يقّدمــون الرعايــة لهــم نظــرًا النخفــاض معــدالت الخصوبــة. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن الرعايــة املجتمعيــة 

الطويلــة األمــد ستشــّكل بديــًا للرعايــة العائليــة ولــدور الرعاية.

خيــر ســـــؤال
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حتــى تحقــق مجوعــة الربامــج الوطنيــة مســتهدفاتها 
عــى الوجــه األمثــل، ال بــد مــن أخــذ مجموعــة السياســات 
األخــرى التــي تؤثــر بشــكل مبــارش أو غــرّي مبــارش عــى 
التغــرّي  حالــة  يف  كــام  املســتهدفات،  هــذه  تحقيــق 
الدميوغــرايف الــذي تــم اســتعراضه والــذي وضــح مــدى 
إمكانيــة تأثــر منجــزات الربامــج الوطنيــة بســبب تغــرّي الهــرم 

الســكاين املتوقــع.

وعموًمــا، يجــب وضــع سياســات شــاملة ملعالجــة وتخفيــف 
ــرّي  ــذا تغي ــل هك ــن مث ــب ع ــد ترتتّ ــلبية ق ــار س ــأة أي آث وط
الحلــول مجموعــة مــن  دميوغــرايف. وستشــمل هــذه 
الصحيــة  والرعايــة  التقاعــدي  املعــاش  مثــل  املحــاور 
واملهــارات وســوق العمــل لضــامن توفّــر فــرص عمــل 
متزايــدة وســط كّل الفئــات العمريّة ال ســيّام فئة املســنني.

تنســيق  عــى  السياســات  تحســني  يرتكــز  أن  ويجــب 
ومــن  القطاعــات.  أو  الــوزارات  مختلــف  يف  السياســات 
ــات  ــع الهيئ ــة م ــارية منظّم ــراءات استش ــامد إج ــأن اعت ش
ــد  ــى صعي ــتهدفة ع ــة املس ــات العمري ــل الفئ ــي متثّ الت
مــع  التجــاوب  زيــادة  والوطنيــة  املحليــة  السياســات 
السياســات والربامــج. مثــل هــذه التدخــات والقــرارات تحتاج 
مــدة زمنيــة عاليــة، ومــوارد ومصــادر عديــدة للدراســة 
مــرور  ومــع  أنــه  إىل  باإلضافــة  والتطبيــق،  والتخطيــط 
الوقــت، تصبــح الحاجــة لهــذه التدخــات عاجلــة وبالغــة 
ــع  ــدء" ورف ــب "للب ــت املناس ــي أن الوق ــام يعن ــة م األهمي

التصحيحيــة هــو اآلن. التدخــات  مشــعل 

وينبغــي أن يشــّكل التعاون والتنســيق اإلقليمي والدويل 
دعــاًم للسياســات الوطنيــة. فعــى ســبيل املثــال - مبــا أّن 
مســائل الخصوبــة واملســنني هــي مــن املســائل الدوليــة 
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رشكــة ســرتاتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمائهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية. 
تضــم قامئــة عمــاء الركــة كــربى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي 
ــات  ــات واملؤسس ــوزارات والهيئ ــن ال ــدد م ــك ع ــا يف ذل ــاص، مب والخ
االستشــارين  مــن  نخبــة  الركــة  لــدى  يعمــل  والــركات.  املاليــة 
املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن الخــرباء الدوليــن، ممــن تتوفــر 
لديهــم خــربات عريضــة يف تقديــم حلــول اســرتاتيجية يف مجــاالت 
تطويــر االســرتاتيجية واســرتاتيجيات التســويق والتواصــل، والبحــوث 
ــن  ــد م ــع العدي ــل م ــجل حاف ــا س ــغيي، وله ــز التش ــات والتمي والتحلي

العمــاء يف كل منهــا.

إخــالء املســؤولية: مــا مل يُنــص عــى خــاف ذلــك، فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة )»التقريــر«( ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا، كليًــا أو جزئيًــا، دون الحصــول 

ــع  ــا يف جمي ــا وُمحدثً ــور دقيًق ــذا املنش ــوى يف ه ــون املحت ــان أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرك ــرز«. تب ــرتاتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــى إذن كت ع
ــة ، كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــر  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســرتاتيجك جــرز« أيــة ضان
مبــارشة، أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور. وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو 

خيــاًرا أو مشــورة ألي إجــراء )إجــراءات( قــد يحــدث يف املســتقبل.
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منـشـورات

أخــرى

التعليم عن بُعد يف التعليم عن بُعد يف 

اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية

برنامج اإلقامة برنامج اإلقامة 

املميزةاملميزة

املقابل املادي املعّدل املقابل املادي املعّدل 
عىل الوافدينعىل الوافدين

رحلة اإليرادات رحلة اإليرادات 

غرّي النفطيةغرّي النفطية

تعتــز ســراتيجك جــرز بكونهــا مركــز معــارف يف الســوق الســعودي. تنــرش رشكــة ســراتيجك جــرز العديــد من تعتــز ســراتيجك جــرز بكونهــا مركــز معــارف يف الســوق الســعودي. تنــرش رشكــة ســراتيجك جــرز العديــد من 
التقاريــر التــي تــرز حالــة االقتصــاد يف اململكــة وأبــرز األعــال يف القطاعات الخاصــة والحكوميــة. وفيا يي التقاريــر التــي تــرز حالــة االقتصــاد يف اململكــة وأبــرز األعــال يف القطاعات الخاصــة والحكوميــة. وفيا يي 

نخبــة مــن أحدث منشــوراتنانخبــة مــن أحدث منشــوراتنا

https://strategicgears.com/ar/index.php/providers/reports?view=article&id=58&catid=13
https://strategicgears.com/ar/index.php/providers/reports?view=article&id=38&catid=13
https://strategicgears.com/ar/index.php/providers/reports?view=article&id=42&catid=13
https://strategicgears.com/ar/index.php/providers/reports?view=article&id=57&catid=13
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